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ก

คํานํา

คูมือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การยื่นคําขอมีวิทยฐานะ
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ตลอดจนผังระบบงาน (Flow  Chart) เพ่ือใหเขาใจงายและใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานใหบรรลุ
ตามขอกําหนดสําคัญๆ ของแตละกระบวนการใหไดตามเปาหมายและผลลัพธท่ีตั้งไวและเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคล
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การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมา
ก.ค.ศ. ไดประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑใหม ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี
5 กรกฎาคม 2560 และกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน โดยใชบังคับตั้งแต
5 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป เปนหลักเกณฑและวิธีการท่ีมีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินวิทยฐานะ
ท่ีแตกตางไปจากเดิม โดยมีเจตนารมณเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารง
ตําแหนงครู ไดมีการสั่งสมความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และสงเสริมใหครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีหลักการและเหตุผลประการสําคัญในการประกาศใชเพ่ือใหเกิดคุณภาพการศึกษา
และสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม ประกอบกับ ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศใดกําหนดใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม
รองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยครูเปนกลไกสําคัญสูงยิ่งในการเตรียมผูเรียนตามยุทธศาตรดังกลาว
ก.ค.ศ. จึงกําหนดมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ใหมีความสอดคลองและมีความเชื่อมโยงกันท้ังระบบ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู และผูท่ีเก่ียวของกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือการยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ฉบับนี้ข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน
2. เพ่ือเสริมสรางความรูและความเขาใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม ใหแกขาราชการครู

และบุคลกรทางการศึกษาตําแหนงครู และผูท่ีเก่ียวของกับการประเมินวิทยฐานะ
3. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู และผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี ใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4. เพ่ือใหเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตําแหนงครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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ขอบขายเนื้อหา
1. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ
2. การดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ

0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563 ประกอบไปดวย
2.1 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)
2.2 สาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี
5 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

2.2.1 คุณสมบัติของผูขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.2.2 การประเมิน
2.2.3 เกณฑการตัดสิน
2.2.4 การพิจารณาผลการประเมิน
2.2.5 การแตงตั้ง

2.3 แนวปฏิบัติการยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

2.4 สรุปข้ันตอน และเอกสารในการยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1

3. แบบฟอรม และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาน

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ธันวาคม 2562 - ธันวาคม  2563

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน
2. ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนง ครู และผูท่ีเก่ียวของกับการประเมินวิทยฐานะ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีความรูและความเขาใจการประเมินวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑใหม

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย เขต 1 สามารถยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตามระเบียบ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

4. ผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี สามารถประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามระเบียบ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
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5. เจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีคูมือการยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตําแหนงครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560
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บทท่ี 2
ข้ันตอนการดําเนินการ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ และข้ันตอนการดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตําแหนงครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563

วิทยฐานะ หมายถึง ตําแหนงความรูความสามารถ ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หมายถึง การครูมีตําแหนงวิทยฐานะ และการเปลี่ยนแปลงระดับ
ของตําแหนงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กําหนด

การดําเนินการในการยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้

1. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม
1.2 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)
1.3 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)
1.4 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)
1.5 การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/0635 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560)
1.6 คูมือการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ
0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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มาตรา 38 กําหนดใหตําแหนงขาราชการครู เปนตําแหนงซึ่งมีหนาท่ีเปนผูสอนในหนวยงาน
การศึกษา ไดแก ตําแหนงครูผูชวย และครู ซึ่งจะมีในหนวยงานทางการศึกษาใดก็ได

มาตรา 39 กําหนดใหตําแหนงขาราชการครูเปนตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ ไดแก
(๑) ครูชํานาญการ
(๒) ครูชํานาญการพิเศษ
(๓) ครูเชี่ยวชาญ
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

มาตรา 42 กําหนดให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้โดยคํานึง
ถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน
หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนง
เปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอยาง
เดียวกัน หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนง หนาท่ี
และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูท่ีดํารง
ตําแหนงนั้น

มาตรา 44 กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา

มาตรา 54 กําหนดวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใดและ
เลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ท้ังนี้ใหคํานึงถึง
ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียนการสอนตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

มาตรา 80 กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง และบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนา
แกราชการ

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและ เลื่อน
วิทยฐานะ (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)

ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 บัญญัติวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใดและเลื่อนเปนวิทยฐานะใด
ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความประพฤติ
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ
ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียนการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
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ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม
2560 และกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการในชวงเปลี่ยนผาน โดยบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560
เปนตนไป

2. การดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563

2.1 สาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม
2563

ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผูดํารงตําแหนงครู ไดมีการสั่งสมความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดแจงหลักเกณฑดังกลาวใหสวนราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือ
การประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) โดยมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้
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2.1.1 คุณสมบัติของผูขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีดังนี้
1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึง
วันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองดํารงตําแหนงครูท่ีมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา

2) มีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
2.1 ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุน

การจัดการเรียนรูการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน
จํานวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุม

สาระการเรียนรูท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร การจัดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูเรียน
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริม

และพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา และการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ รวมท้ังงาน
สนับสนุน การบริหารสถานศึกษา เชน งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป เปนตน

งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบาย
และจุดเนนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการตนสังกัด

2.2 ผูดํารงตําแหนงครูท่ีจะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตองมีชั่วโมง
การปฏิบัติงาน ดังนี้

วิทยฐานะครูชํานาญการหรือวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองมีชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน ในแตละปไมนอยกวา 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานตองมีชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ในแตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง ท้ังนี้ ตองมีชั่วโมงสอนข้ันต่ําตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ในแตละปไมนอยกวา 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานตองมีชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ ในแตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง ท้ังนี้ ตองมีชั่วโมงสอนข้ันต่ําตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดดวย

สําหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรูใด ในชวง
ระยะเวลายอนหลัง 5 ป ผูขอจะตองมีชั่วโมงสอน ในวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีเสนอผลงาน
ทางวิชาการนั้นดวย
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2.3 จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้

ประเภท ชั่วโมงตามตารางสอน

1. ปฐมวัย ไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง/สัปดาห

2. ประถมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม) ไมต่ํากวา 12 ชั่วโมง/สัปดาห

3. มัธยมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม) ไมต่ํากวา 12 ชั่วโมง/สัปดาห

4. การศึกษาพิเศษ
4.1 เฉพาะความพิการและศูนยการศึกษาพิเศษ
4.2 ศึกษาสงเคราะหและราชประชานุเคราะห

ไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง/สัปดาห
ไมต่ํากวา 12 ชั่วโมง/สัปดาห

3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ

ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงครู อยูระหวางถูก ดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยยังไมมีคําสั่งลงโทษ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติในขอนี้

4) ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

4.1 ครูตองเขารับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป โดยมีการประเมินตนเองเพ่ือวิเคราะห
ความจําเปนในการพัฒนา และนําผลจากการวิเคราะหมาจัดทําแผนการพัฒนาตนเองเปนรายป เสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต

4.2 การเขารับการพัฒนาตองเขารับการพัฒนาในหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนา
ใหการรับรอง จํานวนไมนอยกวา 12 ชั่วโมง แตไมเกิน 20 ชั่วโมงตอป รวมภายในระยะเวลา 5 ป จํานวน
100 ชั่วโมง กรณีมีชั่วโมงการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง ใหนําชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สวนท่ีเกินจาก 50 ชั่วโมง ในแตละปมานับรวมได

4.3 การเขารับการพัฒนาตามขอ 1.4.2 ในแตละปตองครบ 3 องคประกอบ
ซึ่งประกอบดวย ดานความรู ดานทักษะ และดานความเปนครู เพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีคาดหวังตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ ท่ีจะขอรับการประเมินนั้น

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ท่ีไดรับการพัฒนาตามขอ
1.4.1 -1.4.3 ครบถวนแลว ใหถือวาผานการพัฒนากอนการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดวย

5) มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี สายงานการสอน ในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป
การศึกษาติดตอกัน นับถึงวันสิ้นปการศึกษากอนวันท่ียื่นคําขอ ซึ่งจะตองมีการประเมินและมีผลการประเมิน
เปนไปตามเกณฑการตัดสินแตละวิทยฐานะตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑนี้ ไมนอยกวา 3 ปการศึกษา โดยพิจารณา
จากขอมูลท่ีบันทึกไวในแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2)
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การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามขอนี้ เปนการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งขาราชการครูทุกคน
ตองมีการประเมิน 3 ดาน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ดานการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ดานการบริหาร
จัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) และดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เปนปกติทุกปการศึกษา
โดยเม่ือสิ้นปการศึกษาผูดํารงตําแหนงครูตองประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอ
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ผูขอรับการประเมินและผูอํานวยการสถานศึกษาตองเปนผูรับรองขอมูล เอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับคุณสมบัติของผูขอดวย หากภายหลังการตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

2.1.2 การประเมิน
1) การประเมินผูดํารงตําแหนงครู ใหมีการประเมิน ดังนี้

1.1 ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับทุกวิทยฐานะตองประเมิน
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีมี 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1.1 ดานการจัดการเรียนการสอนมี 8 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1.1.1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ตัวชี้วัด
1.1.1.2 การจัดการเรียนรูจํานวน 4 ตัวชี้วัดไดแก การออกแบบ

หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ กลยุทธในการจัดการเรียนรู และคุณภาพผูเรียน

1.1.1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูจํานวน 1 ตัวชี้วัด

1.1.1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูจํานวน 1 ตัวชี้วัด
1.1.1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จํานวน 1 ตัวชี้วัด

1.1.2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1.1.2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.1.2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน และ
1.1.2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน

หรือประจําวิชา
1.1.3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มี 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย

1.1.3.1 การพัฒนาตนเองและ
1.1.3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

1.2 ประเมินผลงานทางวิชาการสําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากตองผานการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีแลว ตองผานการประเมิน
ผลงานทางวิชาการท่ีแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะในการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
วิชาชีพ ดังนี้
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1.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญตองมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนงานวิจัย
ในชั้นเรียนหรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเกิดจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนรูของผูเรียนและสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ เพ่ือแกปญหาและ นําไปสูการสรุปองคความรู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 รายการ

1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษตองมีผลงานทางวิชาการซึ่งเปนงานวิจัย
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเกิดจากชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน
และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกปญหาและ
นําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัย
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 รายการ

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการท่ีผูขอเสนอ ตองเปนผลงานในชวงระยะเวลายอนหลัง 5 ป
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ และตองไมเปนผลงานทางวิชาการท่ีใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือเปนผลงานทางวิชาการท่ีเคยใชเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือเพ่ือใหมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว

2) ผูประเมินผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน โดยใหดําเนนิการ ดังนี้
2.1 ใหประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารง ตําแหนงครู ทุกคน

ในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยภาคเรียนท่ี 1 เปนการประเมินเพ่ือใหคําแนะนําและพัฒนา และ
ภาคเรียนท่ี 2 ใหประเมินภาพรวมท้ังป

2 .2  ใหตั้ งคณะกรรมการจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลในแบบบันทึกการประเมินผลงาน
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู และแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู
รายปการศึกษา (วฐ.2) พรอมท้ังเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู อํานวยการสถานศึกษา
ในการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในแตละปการศึกษา

2.3 เม่ือสิ้นปการศึกษาใหพิจารณาผลการประเมินตนเองของผูดํารงตําแหนงครู
ท้ัง 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู และ
ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ.2) อยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา

2.4 ใหสรุปผลการประเมินใหผูดํารงตําแหนงครูทราบปการศึกษาละ 1 ครั้ง
หากผูดํารงตําแหนงครู ไมเห็นดวย ใหเปดโอกาสไดปรึกษาและชี้แจง หากผูประเมินพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง
ตรงตามความเปนจริงแลว แตผูดํารงตําแหนงครูมีความเห็นไมสอดคลองกับผูประเมิน ใหสถานศึกษาแจงไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินและเม่ือไดขอยุติเปนประการใด
ใหถือเปนอันสิ้นสุด

2.5 กรณีการประเมินในปการศึกษาใด หากผู อํานวยการสถานศึกษาไมอาจ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงครูดวยเหตุใดๆ ใหเสนอ กศจ. แตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมเปนผูประเมินแทน

2.6 เม่ือผูดํารงตําแหนงครูยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ใหเสนอ
คําขอ ตามแบบ วฐ.1 และผูอํานวยการสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน 5 ปการศึกษายอนหลังติดตอกัน
นับแตวันท่ียื่นคําขอตามแบบ วฐ.3
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2.7 กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงครูยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะตอง
มีการสรุปผลการประเมิน 5 ปการศึกษายอนหลังติดตอกัน หากผูอํานวยการสถานศึกษานั้นมีวิทยฐานะต่ํากวา
วิทยฐานะท่ีขอใหผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ.
พิจารณาแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนั้นท่ีมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะท่ีขอ
เปนผูรวมประเมินและสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3

2.8 การประเมินผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. เปนผูตั้งคณะกรรมการประเมิน

2.1.3 เกณฑการตัดสิน ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานทาง
วิชาการกําหนดไว ดังนี้

ตัวช้ีวัด
เกณฑการตัดสิน

ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ
1. ดานการจัดการเรยีน
การสอน
(8 ตัวช้ีวัด)

ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตอง
ไดไมต่ํากวา ระดับ 2

ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตอง
ไดไมต่ํากวา ระดับ 3

ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตอง
ไดไมต่ํากวา ระดับ 4

ดานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดตอง
ไดไมต่ํากวา ระดับ 5

2. ดานการบริหาร
จัดการช้ันเรียน
(3 ตัวช้ีวัด)

ดาน 2 และ 3 แตละ
ดาน ไมต่ํากวาระดับ 2
ไมนอยกวา 1 ตัวช้ีวัด

ดาน 2 และ 3 ท้ัง 2
ดาน ไมต ากวาระดับ 2
และรวมกันไมนอยกวา
3 ตัวช้ีวัด

ดาน 2 และ 3 ท้ัง 2
ดาน ไมต ากวาระดับ 3
และรวมกันไมนอยกวา
3 ตัวช้ีวัด

ดาน 2 และ 3 ท้ัง 2
ดาน ไมต ากวาระดับ 4
และรวมกันไมนอยกวา
3 ตัวช้ีวัด

3. ดานการพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ (2 ตัวช้ีวัด)

4. ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 75

ตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 80

2.1.4 การพิจารณาผลการประเมิน
1) วิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

1.1 กรณีผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาตอไป

1.2 กรณีผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนําผลการประเมินพรอมท้ังขอสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา
ตอไป

1.3 กรณี กศจ.อนุมัติ ใหมีผลไมกอนวันท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดรับคําขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของครบถวนสมบูรณ กรณี กศจ. ไมอนุมัติ ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงผลการพิจารณาและ
ขอสังเกตการประเมินไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแจงผูขอทราบ
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2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2.1 กรณีผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา และสงผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป

2.2 กรณีผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไมผานเกณฑท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด นําผลการประเมินพรอมท้ังขอสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา
และแจงผลการพิจารณาพรอมขอสังเกตการประเมินไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแจงผูขอทราบ

2.3 กรณี ก.ค.ศ. อนุมัติ ใหมีผลไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับคําขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี และผลงานทางวิชาการซึ่งมีเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของครบถวนสมบูรณ กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. อนุมัติ ใหมีผลไมกอนวันท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด และแจงผลการพิจารณา
ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหแจงผูขอทราบ

กรณี ก.ค.ศ. ไมอนุมัติ ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงผลการพิจารณาและขอสังเกตการประเมิน
ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหแจงผูขอทราบ

2.1.5 การแตงตั้ง
1) วิทยฐานะครูชํานาญการ

กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผูขอมีวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ใหไดรับในข้ันหรืออัตราเงินเดือน
ใกลเคียงท่ีสูงกวา

2) วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผูขอเลื่อนวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และใหไดรับเงินเดือน
อันดับ คศ.3 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิมใหไดรับในข้ันหรืออัตรา
เงินเดือนใกลเคียงท่ีสูงกวา

3) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอเลื่อนวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ
คศ.4 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ใหไดรับในข้ันหรืออัตราเงินเดือน
ใกลเคียงท่ีสูงกวา

4) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผูขอเลื่อนวิทยฐานะผานการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูสั่งบรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ถาไมมีข้ันหรืออัตรา
เงินเดือนเทาเดิม ใหไดรับในข้ันหรืออัตราเงินเดือนใกลเคียงท่ีสูงกวา

13



2.2 แนวปฏิบัติการย่ืนคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ
0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

เพ่ือใหการดําเนินการเสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เปนไปดวยความ
เรียบรอย รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได เปนแนวทางเดียวกันและเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
จึงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ท่ีประสงคยื่นคําขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ
ว21/2560 ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
วิทยฐานะครูชํานาญการและวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  สงจํานวน 2 ชุด

ท่ี เอกสารหลักฐาน จํานวน ลําดับตัวอยางเอกสาร

1 หนังสือนําสงจากสถานศึกษา
แบบฟอรมบัญชีสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ตาม ว 21

1 ฉบับ
1 ฉบับ เอกสารหมายเลข 10

2 แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วฐ.1) โดยใหแนบ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ดังนี้

2.1 แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1)
2.2 บันทึกขอความแจงความประสงคขอรับการประเมิน

ยื่นตอผูอํานวยการสถานศึกษา
2.3 บันทึกการรับรองไมมีความสัมพันธระหวางผูประเมินและ

ผูรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ ว 21/2560
2.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูล
2.5 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.ค.ศ. 16
2.6 ตารางสอน 5 ปการศึกษา

2.5.1 สรุปรายงานชั่วโมงสอนตามตารางสอน เปนชั่วโมง/
สัปดาห แยกตามวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ตามตารางสอน หากมี
กรณีสถานศึกษาจัดตารางสอนไมครบชั่วโมงใหนับเปนชั่วโมงตอ
สัปดาห ใหเห็นชัดเจน (สําหรับผูย่ืนคําขอฯ ที่ไมกรอก Logbook)

2.7 เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับภาระงานสอน,งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู, งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน

2.8 วุฒิบัตรผานการพัฒนาตามหลักเกณฑฯ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
(ว22/2560) ใหแนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาที่เปนคุณสมบตัิเทานั้น

ทั้งน้ี ใหผูขอและผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูรับรองขอมูล
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูขอดวย หากภายหลัง
การตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

2 เลม เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

เอกสารหมายเลข 5
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ท่ี เอกสารหลักฐาน จํานวน ลําดับตัวอยางเอกสาร

3 แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู (รายป
การศึกษา) (วฐ.2) โดยใหแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ดังนี้

3.1 บันทึกขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี
ประจําปการศึกษา (วฐ.2)

3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจและสอบกลั่นกรอง
ขอมูลประเมิลผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีประจําปการศึกษา
(วฐ.2)

3.3 ตารางสอน
3.4 คําสั่งมอบหมายงาน
3.5 สรุปรายละเอียดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ีเม่ือสิ้นปการศึกษา (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด)
3.6 แนบภาพถายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรอง

ขอมูลของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลของผูดํารง
ตําแหนงครู ณ สถานศึกษา

ปการศึกษา
ละ 2 เลม

เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 8

4 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู (5 ปการศึกษา)
(วฐ.3) โดยใหแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ดังนี้

4.1 คําสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูล
4.2 ภาพการประเมินในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (ถามี)

2 เลม เอกสารหมายเลข 9

เอกสารหมายเลข 3

5 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใหแนบ
เอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดและเชื่อไดวา มีชั่วโมง
การมีสวนรวม ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เชน

5.1 คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ PLC ระดับโรงเรียน
5.2 ตารางดําเนินการ PLC ของโรงเรียน
5.3 บันทึกกิจกรรม PLC
5.4 บันทึกขอความรายงานจํานวนชั่วโมง PLC

(รายงานตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ีย่ืนคําขอ)

2 เลม

เอกสารหมายเลข 11

6 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Lokbook)
6.1 เลมเอกสาร (Lokbook)
6.2 ไฟล CD-Logbook / 2 แผน

2 เลม
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วิทยฐานะครูเช่ียวชาญและวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  สงจํานวน 4 ชุด

ท่ี เอกสารหลักฐาน จํานวน ลําดับตัวอยางเอกสาร

1 หนังสือนําสงจากสถานศึกษา
แบบฟอรมบัญชีสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ตาม ว 21

1 ฉบับ
1 ชุด เอกสารหมายเลข 10

2 แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วฐ.1) โดยใหแนบ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ดังนี้

2.1 แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1)
2.2 บันทึกขอความแจงความประสงคขอรับการประเมิน

ยื่นตอผูอํานวยการสถานศึกษา
2.3 บันทึกการรับรองไมมีความสัมพันธระหวางผูประเมินและ

ผูรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ ว 21/2560
2.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูล
2.5 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.ค.ศ. 16
2.6 ตารางสอน 5 ปการศึกษา

2.6.1 สรุปรายงานชัว่โมงสอนตามตารางสอน เปนชั่วโมง/
สัปดาห แยกตามวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ตามตารางสอน หากมี
กรณีสถานศึกษาจัดตารางสอนไมครบชั่วโมงใหนับเปนชั่วโมงตอ
สัปดาห ใหเห็นชัดเจน (สําหรับผูย่ืนคําขอฯท่ีไมกรอก Logbook)

2.7 เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับภาระงานสอน, งาน
สนับสนุนการจัดการเรียนรู, งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน

2.8 วุฒิบัตรผานการพัฒนา ตามหลักเกณฑฯ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
(ว22/2560) ใหแนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาท่ีเปนคุณสมบัติ
เทานั้น

ทั้งน้ี ใหผูขอและผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูรับรองขอมูล
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูขอดวย หากภายหลัง
การตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

4 เลม เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

เอกสารหมายเลข 5

3 แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู
(รายปการศึกษา) (วฐ.2) โดยใหแนบเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้

3.1 บันทึกขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี
ประจําปการศึกษา (วฐ.2)

3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจและสอบกลั่นกรอง
ขอมูลประเมิลผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีประจําปการศึกษา
(วฐ.2)

3.3 ตารางสอน

ปการ
ศึกษาละ
4 เลม

เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 8
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ท่ี เอกสารหลักฐาน จํานวน ลําดับตัวอยาง
เอกสาร

3.4 คําสั่งมอบหมายงาน
3.5 สรุปรายละเอียดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ีเม่ือสิ้นปการศึกษา (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด)
3.6 แนบภาพถายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรอง

ขอมูลของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลของผูดํารง
ตําแหนงครู ณ สถานศึกษา

4 เลม

4 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตําแหนงครู (5 ปการศึกษา)
(วฐ.3) โดยใหแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ีวของ ดังนี้

4.1 คําส่ังคณะกรรมการกล่ันกรองกล่ันกรองและตรวจสอบขอมูล
4.2 ภาพการประเมินในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (ถามี)

4 เลม เอกสารหมายเลข 9

เอกสารหมายเลข 3

5 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใหแนบ
เอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดและเชื่อไดวา มีชั่วโมง
การมีสวนรวม ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เชน

5.1 คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ PLC ระดับโรงเรียน
5.2 ตารางดําเนินการ PLC ของโรงเรียน
5.3 บันทึกกิจกรรม PLC
5.4 บันทึกขอความรายงานจํานวนชั่วโมง PLC

(รายงานตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ีย่ืนคําขอ)

4 เลม

เอกสารหมายเลข 11

6 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Lokbook)
6.1 เลมเอกสาร (Lokbook)
6.2 ไฟล CD-Logbook / 2 แผน

4 เลม

7 ผลงานทางวิชาการ จํานวนไมนอยกวา 2 รายการ
(เปนงานวิจัยในชั้นเรียนหรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูท่ีเกิดจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณ อ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการ
เรียนรูของผู เรียนและสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มี
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพ่ือแกปญหาและ
นําไปสูการสรุปองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยตอง
เปนงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 รายการ)

4 เลม

17



2.3 สรุปข้ันตอน และเอกสารในการย่ืนคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1

ท่ี บทบาทในการ
ดําเนินการ การดําเนินการ หมายเหตุ

1 โรงเรียน จัดทําคําสั่งโรงเรียนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีงานสอน
และคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามโครงสราง
การบริหารโรงเรียน

2 ครูผูขอรับการ
ประเมิน

บันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครูเปนรายสัปดาห / รายป
จัดทําหนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานและจัดเก็บ
รองรอย หลักฐาน ตาม 3 ดาน 13 ตัวชีว้ัด

3 ครูผูขอรับการ
ประเมิน

จัดทําบันทึกขอความขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี (รายปการศึกษา) (วฐ.2) เพ่ือประกอบ
การขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

4 โรงเรียน จัดทําคําสั่งโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
และกลั่นกรองขอมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี (รายปการศึกษา) (วฐ.2)

4 โรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลประเมินผล
งานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (รายปการศึกษา) (วฐ.2)
ลงในแบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี เสนอผูอํานวยการตรวจสอบและรับรองขอมูล

เม่ือครบ 5 ปการศึกษาและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ
5 ครูผูขอรับการ

ประเมิน
จัดทําบันทึกขอความขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี 5 ปการศึกษา (วฐ.1) เพ่ือประกอบการ
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

6 โรงเรียน จัดทําคําสั่งโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
และกลั่นกรองขอมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี 5 ปการศึกษา (วฐ.1)

7 โรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลประเมิน
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 5 ปการศึกษา (วฐ.1)
เสนอผูอํานวยการตรวจสอบและรับรองขอมูล แลวสรุป
ผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปการศึกษา

8 โรงเรียน ผูอํานวยการประเมิลผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี
โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ และสรุปผลการ
ประเมิลผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 5 ปการศึกษา
และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
ตําแหนงครู 5 ปการศึกษา (วฐ.3)
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ท่ี บทบาทในการ
ดําเนินการ การดําเนินการ หมายเหตุ

เสนอไปยัง
9 สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
เพ่ือเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการตอไป

เสนอไปยัง (วิทยฐานะครูชํานาญการ, วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ)
10 สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน
เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

เสนอไปยัง (วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ, วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ)
11 สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและ

เอกสารหลักฐาน เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

19



3. แบบฟอรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เอกสารหมายเลข 1
แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1)
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เอกสารหมายเลข 2
ตัวอยาง บันทึกขอความแจงความประสงคขอรับการประเมิน

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน...................................................................................................................................
ที่ .....................................................................................วันที่ .........................................................................
เร่ือง ขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 5 ปการศึกษา (วฐ.1)

ปการศึกษา .................... – ………………… เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ .................................................

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................................................................................
เนื่องดวยขาพเจา ....................................................................................................... อายุ ............. ป

คุณวุฒิ................................. ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ......................................ตําแหนงเลขท่ี .............................
กลุมสาระการเรียนรู ................................................... โดยไดเลื่อนวิทยฐานะปจจุบัน ตั้งแตวันท่ี .......................
ตามคําสั่ง ......................./................... ลงวันท่ี .................................................................มีความประสงคขอรับ
การประเมินเพ่ือขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ............................................................... ..............ตามหลักเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0206.3 / ว21 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

ในการนี้ ขาพเจามีความประสงคขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 5 ปการศึกษา (วฐ.
1) (ปการศึกษา ..................-..................) เพ่ือประกอบการขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
.......................................... ในภาคเรียน ท่ี ...... ปการศึกษา ............... โดยยื่นคําขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ .................................................................... ผูขอประเมิน

(..................................................................)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ........................................................................

ความเห็นของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)

ผูอํานวยการโรงเรียน ............................................................
วันท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. .................
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เอกสารหมายเลข 3
ตัวอยาง บันทึกการรับรองไมมีความสัมพันธระหวางผูประเมิน

และผูรับการประเมินตามหลักเกณฑ ว 21/2560
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เอกสารหมายเลข 4
ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูล

คําสั่งโรงเรียน.............................................................
ท่ี          /2563

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองขอมลูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัตหินาท่ี
5 ปการศึกษา (วฐ.1) (ปการศึกษา......... - ...........) เพ่ือใหมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ ...................

------------------------------------------
ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติวา

“การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ในดานการเรียนการสอน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด” ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

โรงเรียน......................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................... มีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีความประสงคท่ีขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนา ท่ี ปการศึกษา
..............-.......... คือ .....................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ................................... เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ................................. ท้ังน้ี เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย
และถูกตอง จึงแตงตั้ง คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 5 ป
การศึกษา (วฐ.1) (ปการศึกษา ...............-.............) ของครูท่ีขอเลื่อนวิทยฐานะดังกลาว ประกอบดวยบุคคล ดังน้ี

1. .......................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ..........................ประธานกรรมการ
2. .......................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ..........................กรรมการ
3. .......................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ..........................กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ีตรวจสอบและกลั่นกรองขอมลูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงคร ูรายปการศึกษา (วฐ.2)
รวม 5 ปการศึกษายอนหลัง (ปการศึกษา ...............-.............) โดยใหความรอบคอบ เท่ียงธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เปนไป
ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนดอยางเครงครัด และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปการศึกษา (วฐ.1)
แลวเสนอใหผูอํานวยการ โรงเรยีน.............................................. พิจารณาประเมินและลงนามตอไป

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี .................................................................
สั่ง ณ วันท่ี ................................................................

ลงช่ือ....................................................................
(..................................................................)

ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................................
*หมายเหตุ การประเมินผลฯ 5 ปการศึกษายอนหลัง ผูประเมินตอง มีวิทยฐานะไมต่าํกวาวิทยฐานะท่ีขอประเมิน หาก ผอ.รร.
มีวิทยฐานะต่ํากวาวิทยฐานะท่ีขอฯ ใหเสนอ กศจ. แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดน้ัน ท่ีมีวิทยฐานะ
ไมต่ํากวาวิทยฐานะท่ีขอ เปนผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเม
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เอกสารหมายเลข 5 
ตัวอยาง แบบสรุปรายงานช่ัวโมงสอนตามตารางสอน  

 

รายงานการมอบหมายงานสอน 

นาย......................................................ตําแหนง........................วิทยฐานะ...............................โรงเรียน........................................................ 
สํากัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 

 

ท่ี 
ป

การศึกษา 

ภาคเรียน
ท่ี 

กลุมสาระการเรียนรูท่ีสอน/
สาขาวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีสอน 

ช่ือวิชาท่ีสอน/วิชาท่ีอบรม 
รหัสวิชาท่ีสอน 

/วิชาท่ีอบรม 

จํานวนคาบหรือ
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

คิดเปนจํานวน
ช่ัวโมงท้ังหลักสูตร 

1 2562 1 คณิตศาสตร คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (วิทย) ค32102 6 คาบ 90 ชั่วโมง 
2   คณิตศาสตร คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3  ค32201 12 คาบ 180 ชั่วโมง 
3   คณิตศาสตร ชุมนุม  1 คาบ 18 ชั่วโมง 

รวม 19 คาบ 288 ชั่วโมง 
4  2 คณิตศาสตร คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4 (วิทย) ค32104 6 คาบ 90 ชั่วโมง 
5   คณิตศาสตร คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 ค32202 12 คาบ 180 ชั่วโมง 
6   คณิตศาสตร ชุมนุม  1 คาบ 18 ชั่วโมง 

รวม 19 คาบ 288 ชั่วโมง 
รวมท้ังปการศึกษา 38 คาบ  576 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 

รายงานช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 

การรับรองตนเอง 

         ขอรับรองวาขอมูลท่ีบันทึกมีความถูกตอง 
 

               (ลงชื่อ)...............................................ผูขอรับการประเมิน 

                       (                             ) 
                วันท่ี......เดือน..........................พ.ศ. ............. 

การรับรองของผูอํานวยการสถานศึกษา 

         ขอรับรองวาขอมูลท่ีบันทึกไดรับการตรวจสอบแลว 
 

                 (ลงชื่อ)......................................................... 
                           (                            ) 
           ผูอํานวยการโรงเรียน....................................... 
           วันท่ี......เดือน..........................พ.ศ. .............ท่ีรับรองขอมูล 
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นาย......................................................ตําแหนง........................วิทยฐานะ...............................โรงเรยีน........................................................ 
สํากัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 

 

ป
การศึกษา 

ภาคเรียน
ท่ี 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ของสัปดาห ช่ือวิชาท่ีสอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา/
รายวิชาพ้ืนฐาน/รายวิชา
เพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

รหัสวิชา 

จํานวนคาบ/
ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

หมายเหต ุกรณีสอนนอยกวา
เกณฑ เชน ลา/สอบ/อบรม/เปด

สอนไมครบ/ไปราชการฯลฯ 
วันแรกของ

สัปดาห 
วันสุดทายของ

สัปดาห 

2562 1 1 13 พฤษภาคม 
2562 

19 พฤษภาคม 
2562 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 

ค32102 

ค32201 

4 คาบ 

≈ 3.33 ชั่วโมง 
เปดสอนไมครบ 

  2 20 พฤษภาคม 
2562 

26 พฤษภาคม 
2562 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

16 คาบ 

≈ 13.33 

ชั่วโมง 

 

  3 27 พฤษภาคม 
2562 

2 มิถุนายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

19 คาบ 

≈ 15.33 

ชั่วโมง 

 

  4 3 มิถุนายน 2562 9 มิถุนายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

16 คาบ 

≈ 13.33 

ชั่วโมง 

 

  5 10 มิถุนายน 2562 16 มิถุนายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

17 คาบ 

≈ 14.16 

ชั่วโมง 

 

  
 

6 17 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ค32102 

ค32201 

19 คาบ 

≈ 15.33 
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ป
การศึกษา 

ภาคเรียน
ท่ี 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ของสัปดาห ช่ือวิชาท่ีสอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา/
รายวิชาพ้ืนฐาน/รายวิชา
เพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

รหัสวิชา 

จํานวนคาบ/
ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

หมายเหต ุกรณีสอนนอยกวา
เกณฑ เชน ลา/สอบ/อบรม/เปด

สอนไมครบ/ไปราชการฯลฯ 
วันแรกของ

สัปดาห 
วันสุดทายของ

สัปดาห 

ชุมนุม ชั่วโมง 
  7 24 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ
ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

12 คาบ 

≈ 10 ชั่วโมง 
เปดสอนไมครบมี

กิจกรรม/ 
ไปราชการเรื่องหลักสูตร 

  8 1 กรกฎาคม 2562 7 กรกฎาคม 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

19 คาบ 

≈ 15.33 

ชั่วโมง 

 

  9 8 กรกฎาคม 2562 14 กรกฎาคม 
2562 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

17 คาบ 

≈ 14.16 

ชั่วโมง 
 

 

  10 15 กรกฎาคม 
2562 

21 กรกฎาคม 
2562 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

8 คาบ 

≈ 6.67 ชั่วโมง 
เปดสอบไมครบสัปดาห 

  11 22 กรกฎาคม 
2562 

28 กรกฎาคม 
2562 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

12 คาบ 

≈ 10 ชั่วโมง 
มีกิจกรรม MATH DAY 

รับคณะนิเทศจาก สพม.
18 

  12 29 กรกฎาคม 
2562 

4 สิงหาคม 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ค32102 

ค32201 

12 คาบ 

≈ 10 ชั่วโมง 
เปดสอบไมครบสัปดาห

และสอบกลางภาค 
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ป
การศึกษา 

ภาคเรียน
ท่ี 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ของสัปดาห ช่ือวิชาท่ีสอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา/
รายวิชาพ้ืนฐาน/รายวิชา
เพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

รหัสวิชา 

จํานวนคาบ/
ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

หมายเหต ุกรณีสอนนอยกวา
เกณฑ เชน ลา/สอบ/อบรม/เปด

สอนไมครบ/ไปราชการฯลฯ 
วันแรกของ

สัปดาห 
วันสุดทายของ

สัปดาห 

ชุมนุม 
  13 5 สิงหาคม 2562 11 สิงหาคม 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ
ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

4 คาบ 

≈ 3.33 ชั่วโมง 
สอบกลางภาค 

  14 12 สิงหาคม 2562 18 สิงหาคม 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

15 คาบ 

≈ 12.5 ชั่วโมง 

 

  15 19 สิงหาคม 2562 25 สิงหาคม 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

10 คาบ 

≈ 8.33 ชั่วโมง 
ไปราชการ 

  16 26 สิงหาคม 2562 1 กันยายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

19 คาบ 

≈ 15.33 

ชั่วโมง 

 

  17 2 กันยายน 2562 8 กันยายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

15 คาบ 

≈ 12.5 ชั่วโมง 

 

  18 9 กันยายน 2562 15 กันยายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ค32102 

ค32201 

19 คาบ 

≈ 15.33 
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ป
การศึกษา 

ภาคเรียน
ท่ี 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ของสัปดาห ช่ือวิชาท่ีสอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา/
รายวิชาพ้ืนฐาน/รายวิชา
เพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

รหัสวิชา 

จํานวนคาบ/
ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

หมายเหต ุกรณีสอนนอยกวา
เกณฑ เชน ลา/สอบ/อบรม/เปด

สอนไมครบ/ไปราชการฯลฯ 
วันแรกของ

สัปดาห 
วันสุดทายของ

สัปดาห 

ชุมนุม ชั่วโมง 
  19 16 กันยายน 2562 22 กันยายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ
ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

13 คาบ 

≈ 10.83 

ชั่วโมง 

ไปราชการนําเสนอรางวัล 

Obec Awards สพม.18 

  20 23 กันยายน 2562 29 กันยายน 2562 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน3 (วิทย) 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 และ

ชุมนุม 

ค32102 

ค32201 

- สอบปลายภาค 

  21-24 30 กันยายน 2562 27 ตุลาคม 2562 - - - ปดภาคเรียน 
 2 1       
  2       
  3       
  4       
  5       
  6       
  7       
  8       
  9       
  10       
  11       
  12       
  13       
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ป
การศึกษา 

ภาคเรียน
ท่ี 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ของสัปดาห ช่ือวิชาท่ีสอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา/
รายวิชาพ้ืนฐาน/รายวิชา
เพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

รหัสวิชา 

จํานวนคาบ/
ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

หมายเหต ุกรณีสอนนอยกวา
เกณฑ เชน ลา/สอบ/อบรม/เปด

สอนไมครบ/ไปราชการฯลฯ 
วันแรกของ

สัปดาห 
วันสุดทายของ

สัปดาห 

  14       
  15       
  16       
  17       
  18       
  19       
  20       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การรับรองตนเอง 

         ขอรับรองวาขอมูลท่ีบันทึกมีความถูกตอง 
 

               (ลงชื่อ)...............................................ผูขอรับการประเมิน 

                       (..............................................) 
                วันท่ี......เดือน..........................พ.ศ. ............. 

การรับรองของผูอํานวยการสถานศึกษา 

         ขอรับรองวาขอมูลท่ีบันทึกไดรับการตรวจสอบแลว 
 

                 (ลงชื่อ)......................................................... 
                          (                             ) 
        ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................... 
            วันท่ี......เดือน..........................พ.ศ. .............ท่ีรับรอง
ขอมูล 
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เอกสารหมายเลข 6
แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู (รายปการศึกษา) (วฐ.2)
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เอกสารหมายเลข 7
ตัวอยาง บันทึกขอความขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปการศึกษา (วฐ.2)

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน...................................................................................................................................

ที่ .....................................................................................วันที่ .........................................................................
เร่ือง ขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปการศึกษา.......................................(วฐ.2)

เพ่ือประกอบการขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ..............................................................................................

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................................................................................

เนื่องดวยขาพเจา........................................................................................................ อายุ................ ป
คุณวุฒิ ...........................................ตําแหนงครู วิทยฐานะ ......................................ตําแหนงเลขท่ี......................
กลุมสาระการเรียนรู........................................................โดยไดเลื่อนวิทยฐานะปจจุบัน ตั้งแตวันท่ี ....................
ตามคําสั่ง ................/.................ลงวันท่ี.................................มีความประสงคขอรับการประเมินเพ่ือขอใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ.......................................................ตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานัก ก.ค.ศ. ตามหนังสือ
ท่ี ศธ 0206.3/ ว 21 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

ในการนี้ ขาพเจามีความประสงคขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปการศึกษา
..................................(วฐ.2) เพ่ือประกอบการขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ.....................................ในภาคเรียนท่ี
............ปการศึกษา...............โดยยื่นคําขอรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ

ลงชื่อ .................................................................... ผูขอประเมิน
(..................................................................)

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ........................................................................
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เอกสารหมายเลข 8
ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหนาท่ีประจําปการศึกษา (วฐ.2)

คําสั่งโรงเรียน.............................................................
ท่ี          /2563

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองขอมลูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัตหินาท่ีประจําปการศึกษา
...............................(วฐ.2) เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ..............................

------------------------------------------
ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติวา

“การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ในดานการเรียนการสอน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด” ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

โรงเรียน......................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................... มีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีความประสงคท่ีขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปการศึกษา
........................ คือ .....................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ................................... เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ................................. ท้ังน้ี เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย
และถูกตอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประจําป
การศึกษา............................(วฐ.2) ของครูท่ีขอเลื่อนวิทยฐานะดังกลาว ประกอบดวยบุคคล ดังน้ี

1. .......................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ..........................ประธานกรรมการ
2. .......................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ..........................กรรมการ
3. .......................................ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ..........................กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ีตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู เมื่อสิ้นปการศึกษา
(วฐ.2) โดยใหความรอบคอบ เท่ียงธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนดอยางเครงครัด และ
บันทึกลงในแบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู แลวเสนอใหผูอํานวยการ โรงเรียน
.............................................. พิจารณาประเมินและลงนามตอไป

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี .................................................................
สั่ง ณ วันท่ี ................................................................

ลงช่ือ....................................................................
(..................................................................)

ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................................
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เอกสารหมายเลข 9
แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.3)
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เอกสารหมายเลข 10
ตัวอยาง แบบฟอรมบัญชีสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
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เอกสารหมายเลข 11
ตัวอยาง บันทึกกจิกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
โรงเรียน.........................................................................................

ช่ือกลุมกิจกรรม :
ครั้งท่ี : วัน เดือนป ท่ีจัดกิจกรรม : สถานท่ี :
ภาคเรียน : ปการศึกษา : จํานวนเวลา: ช่ัวโมง             นาที

บทบาท
ครูผูสอน (Model Teacher)                ครูผูรวมเรียนรู (Buddy Teacher)
ผูเชี่ยวชาญ  (Expert)                         ฝายวิชาการ/หัวหนากลุมสาระ (Mentor)

จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ คน ผูนํา PLC
.........................................................................1. 5.

2. 6. ผูเช่ียวชาญ/ผูอํานวยการ/ผูรับมอบหมาย
............................................................................
............................................................................

3. 7.
4. 8.
ประเด็นปญหาท่ีจะพัฒนา

(เนนคุณภาพผูเรียน)

สาเหตุของปญหา

ความรู/หลักการท่ีนํามาใช

แนวทางการแกปญหา

การออกแบบกิจกรรม/
เครื่องมือ/วิธีการเพื่อ

แกปญหา
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กิจกรรมท่ีทํา

ผลท่ีไดจากกิจกรรม

การนําผลท่ีไดไปใช

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ภาพ/รองรอย/หลักฐาน
ประกอบการ PLC

ลงชื่อ.......................................ผูบันทึก ลงชื่อ........................................ผูรับรอง
(.......................................) (.......................................)

ตําแหนง............................................... รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.......................................ผูบันทึก
(.............................................)

ผูอํานวยการโรงเรียน...............................................
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บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ, 2547. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561. คูมือการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560.
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560.
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560.
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.3/3724 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2553.
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/0635 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560.
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คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา
นางฉวีวรรณ ศรีสุข
นางอิศราพร พวงศรี

ผูรับผิดชอบ
นายอรรถพล  ยอดเยี่ยม

ผูเรียบเรียงและเขียนรายงาน
นายอรรถพล  ยอดเยี่ยม
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